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Contact informatie
E-mail:
info@cdduplicator.nl
support@cdduplicator.nl
Web:
http://www.cdduplicator.nl
Copyright© 2006 Virtual Vision, All rights reserved.

Introductie
De CopyBox is een stand-alone CD kopieersysteem speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt. Omdat er geen PC
nodig is om de CopyBox te gebruiken is het systeem zeer eenvoudig te bedienen. De CopyBox CD Duplicators zijn
leverbaar met 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 branders.
De belangrijkste voordelen van de CopyBox:
·
·
·
·
·
·
·
·

Geschikt voor alle gebruikers met of zonder computerkennis.
Zelfstandige werking; er is geen PC aansluiting of software nodig.
Snel kopiëren op maximaal 52x speed schrijfsnelheid. (1 kopie in 3 minuten)
Kopiëren van en naar CD-Recordable (CD-R) en CD-Rewritable (CD-RW) disks.
De CopyBox maakt kopieën van bijna alle bestaande CD formaten.
Uitgerust met Burn-proof technologie waardoor er minder snel fouten bij het branden van cd's optreden.
Alle functies van de CopyBox worden eenvoudig bediend d.m.v. toetsen en een LCD display op het
bedieningspaneel aan de voorzijde.
Elke CopyBox is optioneel uit te rusten met een harddisk voor het opslaan van CD images.

Garantie
Op de CopyBox zijn de volgende garantie bepalingen van toepassing:
Algemene garantie bepalingen
Voor al onze producten bieden wij een standaard carry-in garantie van 1 jaar. Onder deze garantie vallen onderdelen
en arbeidsloon. Garantie is van toepassing wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert en wanneer
deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt. Daarnaast mag de aankoopdatum op
de factuur van Virtual Vision niet buiten de garantietermijn liggen. Naast onze standaard garantie gelden de volgende
aanvullende garantiebepalingen:
Alle CopyBox CD duplicators uitgerust met LiteOn of Plextor CD branders worden vanaf 1-5-2005 geleverd met een
carry-in garantie van 2 jaar. Alle CopyBox CD duplicators die voor 1-5-2005 zijn gekocht hebben een standaard garantie
van 1 jaar.
Let op! De garantie komt automatisch te vervallen indien de garantiezegel aan de achterzijde van de CopyBox
verbroken is.
Let op ! De optische drives in een CopyBox duplicator zijn gevoelig voor bepaalde soorten vervuiling. Wij adviseren u:
§
§
§

Niet te roken in de buurt van de CopyBox.
De CopyBox niet in dezelfde ruimte te plaatsen als Laserprinters en fotokopieer apparaten.
De CopyBox niet bloot te stellen aan fijnstof zoals bouwgruis.

Vervuiling van de CD-ROM en CD-RW drives valt niet onder de garantie.

Disclaimer
De hoofdfunctie van de CopyBox is het maken van back-up kopieën van CD-ROM’s die men zelf in bezit heeft en het
dupliceren van zelf geproduceerde CD-ROM’s. Het kopiëren en dupliceren van CD-ROM’s zonder dat men het origineel
in bezit heeft is niet legaal en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
Virtual Vision staat niet toe dat de CopyBox voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt en neemt geen enkele
verantwoordelijkheid voor eventuele illegale handelingen van de gebruiker.
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Installatie
Inhoud van de verpakking
Het CopyBox pakket wordt geleverd met:
·
·
·

CopyBox duplicator
Netsnoer
Gebruiksaanwijzing

Controleer voor de installatie de verpakking en bijgeleverde onderdelen op fysieke beschadigingen. Controleer ook of
de garantiezegel aan de achterzijde van de CopyBox niet beschadigd is. Indien het product beschadigd is dient u
contact op te nemen met uw verkoper.

Installatie van de CopyBox
·

Plaatsing

Neem de CopyBox uit de verpakking en plaats deze op een droge, stofvrije en stabiele ondergrond. Om gevaarlijke
situaties te voorkomen dient u op de CopyBox geen voorwerpen te plaatsen die afdekken (kleedje) vol water zijn (vaas)
of warmte ontwikkelen (lamp).
·

Aansluiting

Steek het bijgeleverde netsnoer in de netsnoer aansluiting aan de achterzijde
van de CopyBox. (1) Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. Druk
op de stroomschakelaar aan de voorzijde van de CopyBox om de stroom in te
schakelen.

De CopyBox is nu klaar voor gebruik.

Functies
De CopyBox biedt de volgende functies:
·
·
·
·
·

Eenvoudige bediening; via de knoppen en het LCD display op het bedieningspaneel aan de voorzijde kunnen alle
functies makkelijk ingesteld worden.
De CopyBox maakt kopieën in zeer korte tijd; de 52x speed versie brandt een 650 MB CD-Recordable in ongeveer 3
minuten.
De CopyBox maakt het mogelijk om persoonlijke audio-CD’s samen te stellen door tracks van verschillende audioCD’s te combineren.
Het maken van kopieën van bijna alle bestaande CD formaten.
Door gebruik te maken van de optionele harddisk kunnen images van uw originele cd’s opgeslagen worden.
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Gebruiksaanwijzing
De CopyBox is voorzien van een bedieningspaneel aan de voorzijde. Met dit bedieningspaneel kunnen de verschillende
functies ingesteld worden. Het bedieningspaneel bestaat uit de volgende onderdelen:
LCD display
Op dit scherm worden de diverse menu items getoond.

Selectieknop “Up”
Met deze knop kan links of omhoog bewogen worden door het menu.

Selectieknop “Down”
Met deze knop kan rechts of omlaag bewogen worden door het menu.

Selectieknop “Enter”
Met deze knop wordt de geselecteerde functie uitgevoerd.

Selectieknop “Escape”
Met deze knop wordt de geselecteerde functie geannuleerd.

Via het bedieningspaneel kunnen de volgende twaalf functies geselecteerd worden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Copy
Test
Test & Copy
Verify
Compare
Prescan
Disc Info
Select Source
Image (deze functie werk alleen indien de optionele harddisk is aangesloten)
Edit Track
Setup
Advanced Setup
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1. Copy
Functie 1 is bedoeld om data van een bron CD direct naar een lege CD-R of CD-RW te branden. Door gebruik te maken
van deze functie kunt u een exacte back-up maken van een originele CD. Volg de onderstaande stappen:
·

Selecteer de “Copy” functie met de “Up” of “Down” knop.

·
·
·

Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives
Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
Plaats CD-Recordables of CD-Rewritables in een of meerdere
CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM en CD-RW
drives.
Druk op de “Enter” knop om het kopieer proces te starten.
Indien er reeds beschreven CD-RW disks gebruikt worden zullen
deze eerst automatisch gewist worden.

·

1. Copy

Erasing disc

Tijdens het kopieer proces zal de tijd en aantal MB’s afnemen terwijl het percentage oploopt.

Copying - 52X
650.0 MB
·

Wanneer het kopieer proces voltooid is wordt het resultaat op
het LCD scherm getoond. De CD-RW drives worden automatisch
geopend.

0%
02:50

1. Copy
OK: 07

U kunt nu een volgende kopieer sessie starten met dezelfde originele disk of een andere disk in de CD-ROM lezer
plaatsen.

2. Test
De “Test” functie is vrijwel identiek aan de “Copy” functie. Het verschil is dat met deze functie het kopieer proces
gesimuleerd wordt zonder een CD-R of CD-RW disks te gebruiken. Dit is aan te bevelen bij het gebruik van originele disks
welke zeer vuil of beschadigd zijn.
·

Selecteer de “Test” functie met de “Up” of “Down” knop.

2. Test

·
·
·

Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
Plaats CD-Recordables of CD-Rewritables in een of
meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM
en CD-RW drives.
Druk op de “Enter” knop op het test proces te starten. Indien
er reeds beschreven CD-RW disks gebruikt worden zullen
deze eerst automatisch gewist worden.

Erasing disc

Het test proces zal nu beginnen.

Testing - 52X

·

·

650.0 MB
·

Wanneer het test proces voltooid is wordt het resultaat op
het LCD scherm getoond.

0%
02:50

2. Test
OK: 07

U kunt nu een volgende test sessie starten met dezelfde originele disk of een andere disk in de CD-ROM lezer plaatsen.

3. Test & Copy
Deze functie wordt gebruikt om eerst een bron CD te testen en daarna te kopiëren.
·
·
·
·

Selecteer de “Test & Copy” functie met de “Up” of “Down”
knop.
Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
Plaats CD-Recordables of CD-Rewritables in een of
meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM
en CD-RW drives.
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·

Druk op de “Enter” knop om het test- en kopieer proces te
starten. Indien er reeds beschreven CD-RW disks gebruikt
worden zullen deze eerst automatisch gewist worden.

Testing - 52X

·

Het test proces zal nu beginnen.

650.0 MB

·

Wanneer het test proces succesvol is voltooid zal het kopieer
proces starten.

Copying - 52X

02:50

650.0 MB
·

Zodra het volledige proces is beëindigd toont het LCD
display het resultaat.

0%

0%
02:50

3. Test & Copy
OK: 07

U kunt nu een volgende test en kopieer sessie starten met dezelfde originele disk of een andere disk in de CD-ROM lezer
plaatsen.

4. Verify
Met deze functie kunnen gekopieerde CD’s gecontroleerd worden op fouten. Laat na het schrijf proces de CD-R of CDRW disks in de CD-schrijvers zitten.
·

Selecteer de “Verify” functie met de “Up” of “Down” knop.

·

Druk op de “Enter” knop om het verify proces te starten.

4. Verify

Verify - 52X
650.0 MB

·

Zodra de verificatie voltooid is toont het LCD display het
resultaat.

0%
00:02:50

4. Verify
OK: 07

5. Compare
Functie 5 maakt het mogelijk om na het kopiëren de bron CD en de beschreven CD-R’s of CD-RW’s met elkaar te
vergelijken.
·
·
·
·
·

Selecteer de “Compare” functie met de “Up” of “Down”
knop.
Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives
Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
Plaats de reeds beschreven CD-R of CD-RW disks in een of
meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM
en CD-RW drives.
Druk op de “Enter” knop, het compare proces zal nu
beginnen.

5. Compare

Compare - 52X
650.0 MB

·

·

Zodra het proces is beëindigd toont het LCD display het
resultaat.

De lades van de CD-RW drives worden geopend. Druk op de
“Enter” knop om de details van de bron CD te bekijken.

00:02:50

Compare

OK: 7

Fail: 0

Diff:0

Src: 01

CD-ROM

Total: 650.0 MB
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·

Druk nogmaals op de “Enter” knop om de details van de
doel CD’s te bekijken. Als de CD’s identiek zijn verschijnt het
volgende op het LCD display:

Tgt: 02

CD-RW

Identical
·

Wanneer het compare proces een fout geeft zal dit op het
LCD display als “failure” verschijnen. Door tweemaal op de
“Enter” toets te drukken wordt de fout op het LCD display
getoond.

Tgt: 02

CD-RW

TOC not match

6. Prescan
De “Prescan” functie wordt gebruikt om te testen of de bron CD correct gelezen kan worden. Ook wordt de
leessnelheid van de CD-ROM drive getest.
·
·
·

Selecteer de “Prescan” functie met de “Up” of “Down”
knoppen.
Open de lade van de CD-ROM drive.
Plaats de originele CD in de CD-ROM drive.

·

Druk op de “Enter” knop om de “Prescan” functie te starten.

6. Prescan

Scanning - 52X 0%
650.0 MB

·

Wanneer de “Prescan” proces beëindigd is en de bron CD
correct gelezen kan worden toont het LCD scherm het
volgende resultaat:

02:50

Prescan OK!

7. Disc Info
De “Disc Info” functie wordt gebruikt om informatie over de bron CD te bekijken.
·

Selecteer de “Disc Info” functie met de “Up” of “Down” knop.

·

Druk meerdere malen op de “Enter” knop om de CD
informatie op het LCD display te bekijken:

7. Disc Info

Total 01 Sessions
Total 01 Tracks

8. Select Source
Met de “Select Source” functie kunnen zowel de CD-ROM speler, de CD-RW drives als de optionele harddisk als bron
geselecteerd worden. De “bron drive” is de drive waarvanaf de CD image geladen wordt.
·

Selecteer de “Select Source” functie met de “Up” of “Down”
knoppen.

8. Select Source

·

Druk op de “Enter” knop en gebruik de “Up” en de “Down”
knoppen om de gewenste bron te selecteren.

Src:
00

·

Druk nadat de gewenste bron gekozen is op de “Enter” knop
en het LCD display zal de geselecteerde bron tonen:
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IDE0 Master

CD-ROM selected!

Handleiding CopyBox CD - 9. Image
Indien de optionele harddisk wordt geselecteerd als bron en geen van de partities data bevat, zal er een foutmelding
op het LCD display verschijnen. U kunt nu een andere bron selecteren of data naar een van de harddisk partities
kopiëren. Meer informatie over het gebruik van de harddisk kan gevonden worden onder functie 9.

9. Image
Functie 9 is alleen bruikbaar indien de optionele harddisk geïnstalleerd is. Deze functie bestaat uit 6 onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Load
Delete Image
Image Info
Compare Image
Select Partition
Select Src Drive

De optionele harddisk is opgedeeld in partities van 1 GB (1000 MB) elk. Deze partities zijn alfabetisch gerangschikt. Op
elke partitie kan één CD image worden opgeslagen. De data op een harddisk partitie heet een “image file”.
·

Selecteer de “Image” functie met de “Up” of “Down”
knoppen.

9. Image

9.1 Load
·

·

Druk op de “Enter” knop in het “Image” menu. In het
volgende menu kan data vanaf een van de CD-RW drives
op een van de harddisk partities geladen worden. P:A
betekent “partitie A”.

9-01. Image

Druk op de “Enter” knop om de CD iamge naar de partitie te
kopiëren.

Load - A - 52X

0%

650.0 MB

02:50

·

Wanneer de CD image succesvol is gekopieerd verschijnt de
volgende melding op het LCD display:

·

Indien er al een image bestaat op de geselecteerde partitie
zal de CopyBox vragen of deze overschreven moet worden.
Gebruik de “Up” of “Down” knoppen om ‘’Yes” of “No” te
selecteren en bevestig met de “Enter” knop.

P:

A

Load

Image Load OK

Image Exists
Overwrite?

Yes

9.2 Delete Image
Wanneer een image van een partitie verwijderd moet worden gebeurt dit met de “Delete Image” functie.
·

Selecteer de “Delete Image” functie met de “Up” of “Down”
knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

9-02. Image

P:

Delete Image
·

De CopyBox zal vragen of de image verwijderd moet
worden. Selecteer “Yes” of “No” met de “Up” en “Down”
knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

Delete Image?

Yes

A: Untitled
·

Nadat de image file is verwijderd verschijnt de volgende
melding in het LCD display:

Partition:

A

Image is deleted
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9.3 Image Info
Deze functie toont informatie over een image file op een specifieke partitie.
·

Selecteer de “Image Info” functie met de “Up” en “Down”
knoppen.

9-03.

Image

P: A

Image Info
·

Druk meerdere malen op de “Enter” knop om de image file
informatie te bekijken.

Total 01 Sessions
Total 01 Tracks

9.4 Compare Image
Deze functie kan gebruikt worden om de inhoud van een bron CD en een image file op de harddisk partitie te
vergelijken.
·

Selecteer de “Compare Image” functie met de “Up” en
“Down” knoppen.

9-04.

Image

P: A

Compare Image
·

·

·

Druk op de “Enter’ knop en het LCD display zal de volgende
informatie tonen:

Zodra de “Compare” functie beëindigd is verschijnt de
volgende informatie op het LCD display:

Druk op de “Enter’ knop om de details van de bron CD te
bekijken:

Comp -A- 52X

0%

650.0 MB

02:50

Compare

OK:

Fail:

Diff:0

0

1

Src: 02 CD-RW
Total:650.0 MB

·

Druk nogmaals op de “Enter’ knop om de details van de
doel image te bekijken. Indien de vergelijking succesvol is zal
de volgende informatie op het LCD display verschijnen.

Tgt: 00 HDD

P: A

Identical
·

Indien tijdens de vergelijking een fout geconstateerd wordt
zal dit op het LCD display gemeld worden. Druk twee maal
op de “Enter” knop om informatie over de fout op te vragen.

Tgt: 00 HDD

P: A

TOC not match

9.5 Select Image
Met deze functie kunnen de verschillende partities op de harddisk geselecteerd worden.
·

Selecteer de “Select Image” functie met de “Up” en “Down”
knoppen.

9-05.

Image

P: A

Select Image
De optionele harddisk van de CopyBox is opgedeeld in partities van 1 GB elk. Het totaal aantal partities hangt af van de
totale harddisk capaciteit. De partities zijn alfabetisch gerangschikt.
·

Selecteer een partitie met de “Up” en “Down” knoppen.

Select Partition
A: DATA
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·

Nadat de partitie is geselecteerd toont het LCD display het
gekozen resultaat. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

Set Partition to
A

9.6 Select Src Drive
Met deze functie kan elke drive geselecteerd worden als bron waarvandaan image files naar specifieke partities
gekopieerd worden. Standaard is de CD-ROM drive ingesteld.
·

Selecteer de “Image Src Drive” functie met de “Up” en
“Down” knoppen.

9-06. Image

P: A

Image Src Drive
·

Gebruik vervolgens de “Up” en “Down” knoppen om de
gewenste bron te selecteren.

Select Img Scr:
02

·

Druk nadat de gewenste bron geselecteerd is op de “Enter”
knop en het LCD display zal de volgende informatie tonen:

IDE1 CD-RW

Load Image from
Drive

ID-02

10. Edit Track
Met deze speciale functie kan een Audio CD samengesteld worden uit meerdere originele Audio CD’s. De “Edit Track”
functie bestaat uit vier onderdelen:
1.
2.
3.
4.

CD to CD Edit
CD to HDD Edit
Play Audio Track
Close Session

·

Selecteer de “Edit Track” functie met de “Up” en “Down” knoppen en druk op de “Enter” knop om functie 10.1 te
selecteren.

10.1 CD to CD Edit
Deze functie maakt het mogelijk één of meerdere audio tracks vanaf een Audio CD naar een blanke CD-R of CD-RW
disk te kopiëren.
·
·

·

·

·

Plaats een Audio CD in de CD-ROM lezer.
Plaats een (of meerdere) CD-R of CD-RW disks in een (of
meerdere) CD-RW drives.

10-01.

Druk op de “Enter” toets om de gewenste audio tracks te
selecteren. 1/10 geeft track 1 van 10 aan, 03:25 geeft de
lengte van de track aan.

Select Track:

Met behulp van de “Up” en “Down” knoppen kunnen de
verschillende tracks geselecteerd worden. Druk op de
“Enter” knop om een track te selecteren. Zodra een track
geselecteerd wordt verschijnt er een “+” voor het track
nummer. Een track kan weer gedeselecteerd worden door
nogmaals op de “Enter” knop te drukken.
Kies na de selectie van de gewenste tracks de “End” functie
met de “Up” en “Down” knoppen:
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Edit Track

CD to CD Edit

1/10

03:25

Select Track:
+ 1/10

03:25

Select Track:
End

1 Trk 03:25

Handleiding CopyBox CD - 10. Edit Track
·

Druk om de CD samenstelling te beëindigen op de “Enter”
knop en kies “Yes” of “No”.

End edit disc
and burn? Yes

·

Op het LCD display verschijnt de volgende informatie en het
schrijf proces zal nu beginnen.

Copying - 52X
1/10

·

Wanneer het schrijf proces voltooid is verschijnt de volgende
mededeling:

Druk op de “Enter” knop. De CopyBox zal nu vragen of er
doorgegaan wordt met samenstellen van de CD. Kies “Yes”
of “No” met behulp van de “Up” en “Down” knoppen en
bevestig met de “Enter” knop.

·

Indien u gekozen heeft om door te gaan met samenstellen
dan wordt de bron CD automatisch uitgeworpen. De
CopyBox zal nu om een volgende Audio CD vragen.

·

Nadat de volgende Audio CD in de CD-ROM drive geplaatst
is kan het “Edit Track” proces herhaald worden. Zodra alle
gewenste audio tracks geselecteerd zijn dient “No”
geselecteerd te worden “Up” en “Down” knoppen wanneer
de CopyBox vraagt of er doorgegaan wordt met
samenstellen van de disk:

·

·

Bevestig “No” met de “Enter” knop. De CopyBox zal nu
vragen of de disk afgesloten moet worden. Kies “Yes” met
de “Up” en “Down” knoppen en bevestig met de “Enter “
knop.
Indien de Cd wordt afgesloten verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display:

1/1

Burn Complete!
OK:

·

->

Edit

07

Continue edit
next Disc?

Yes

Insert next disc

Continue edit
next Disc?

No

Close all discs
sessions? Yes
Close Complete
OK: 7

Fail: 0

De Audio CD is nu klaar voor gebruik.

10.2 CD to HDD Edit
Met deze functie kunnen verschillende audio tracks samengesteld worden op de harddisk voordat er een CD-R of CDRW gebrand wordt. Deze functie is alleen beschikbaar indien de CopyBox voorzien is van de optionele harddisk.
·

·

·

·

Selecteer vanuit het “Edit Track” menu (10) met de “Up” en
“Down” knoppen de “CD to HDD” functie en bevestig met
de “Enter “ knop.
Doorloop vervolgens de stappen beschreven in sectie 10.1
totdat alle gewenste audio tracks naar een harddisk
geschreven zijn. De CopyBox vraagt of er doorgegaan
wordt met een volgende disk; kies “No” met de “Up” en
“Down” knoppen en bevestig met de “Enter “ knop.
Nu zal de CopyBox vragen of de tracks op een CD gebrand
worden of naar een harddisk image worden geschreven.
Kies voor “Burn” met de “Up” en “Down” knoppen indien de
tracks naar een CD geschreven moeten worden.
Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

10.02.

CD to HDD Edit
Continue edit
next Disc?

No

Burn or Move to
partition?

Burn

Copy -P0-

0%

1/1
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·

Zodra het schrijf proces voltooid is verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display:

Burn Complete!
OK: 07

·

Kies voor “Move” indien de audio tracks naar een harddisk
partitie geschreven dienen te worden en bevestig met de
“Enter” knop.

Burn or Move to
partition?

·

Kies vervolgens een partitie waar de audio tracks naartoe
verplaatst moeten worden:

Move

Select Partition
A

·

Bevestig de keuze met de “Enter” knop en de audio tracks
worden naar de partitie verplaatst:

Moving to P: A
0 %

·

Zodra het verplaatsen voltooid is verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display:

Moving to P: A
OK!

·

Indien de gekozen partitie al data bevat zal de CopyBox
vragen of deze data overschreven moet worden. Kies “Yes”
of “No” “Up” en “Down” knoppen en bevestig met de
‘Enter” knop.

Image Exists
Overwrite?

Yes

10.3 Play Audio Track
Deze functie is niet beschikbaar op de CopyBox CD.

10.4 Close Session
Met deze functie worden Audio CD’s afgesloten waarna er geen data meer kan worden toegevoegd. Na het afsluiten
kunnen de beschreven CD’s in elke gewone CD speler worden afgespeeld.
·

Selecteer vanuit het “Edit Track” menu (10) met de “Up” en
“Down” knoppen de functie “Close Session” en bevestig met
de “Enter” knop.

10.04.

Edit Track

Close Session
·

·

De CopyBox zal nu vragen of alle sessies afgesloten moeten
worden. Selecteer “Yes” of “No” met de “Up” en “Down”
knoppen en bevestig met de “Enter” knop. Indien “Yes”
gekozen is zal het LCD display de volgende melding geven:

Closing Session

Zodra de CD is afgesloten zal de volgende melding op het
LCD display verschijnen:

Closing Complete

Please wait….

OK:
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11. Setup
Met de “Setup” functie kunnen alle instellingen van de CopyBox aangepast worden. Het is echter aan te raden de
standaard instellingen niet te veranderen zolang er geen problemen optreden. Het “Setup” menu bestaat uit 16
onderdelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Language
Burn Speed
Read Speed
Auto Start Drive
Startup Menu
Auto Verify
Auto Compare
Auto Prescan

Eject Disc
Burn On The Fly
Burn Mode
Button Sound
Device Info
System Info
Quick Erase
Full Erase

Let Op! Vergeet niet wanneer een instelling veranderd wordt dit te bevestigen door op de “Enter” knop te drukken.
·

Selecteer de “Setup” functie uit het hoofdmenu en druk op de “Enter” knop.

11.1 Language
Met deze functie kan de gewenste taal ingesteld worden
·

Selecteer de “Language” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-01.

Setup

Language
·

Selecteer de gewenste taal en bevestig deze keuze met de
“Enter” knop.

Language
English

11.2 Burn Speed
Met deze functie kan de schrijfsnelheid van de CD-RW drives handmatig ingesteld worden.
·

Selecteer de “CD Burn Speed” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-02.

Setup

Burn Speed
·

De standaard instelling is “Auto”. Lagere snelheden kunnen
tevens geselecteerd worden met de “Up” en de “Down”
knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

CD Burn Speed
Auto

11.3 Read Speed
Met de “Read Speed” functie kan de leessnelheid van de CD-ROM lezer handmatig ingesteld worden.
·

Selecteer de “Read Speed” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-03.

Setup

Read Speed
·

De standaard instelling is “Maximum”. Lagere snelheden
kunnen tevens geselecteerd worden met de “Up” en de
“Down” knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.
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11.4 Auto Start Drive
Met deze functie kan ingesteld worden of de CopyBox automatisch start met kopiëren of testen indien er lege CD-R of
CD-RW disks in de schrijvers liggen.
·

Selecteer de “Auto Start Drive” optie uit het “Setup” menu
en bevestig met de “Enter” knop.

11-04. Setup
Auto Start Drive

·

De standaard instelling is “Off”. Selecteer de gewenste
instelling met de “Up” en de “Down” knoppen. Bevestig de
keuze met de “Enter” knop.

Auto Start Drive
Off

11.5 Startup Menu
Met deze optie kan elk menu (behalve het “Advanced Setup” menu) geselecteerd worden om als eerste te verschijnen
zodra de CopyBox wordt aangezet.
·

Selecteer de “Startup Menu” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-05.

Setup

Startup Menu
·

De standaard instelling is “Copy”. Selecteer de gewenste
instelling met de “Up” en de “Down” knoppen. Bevestig de
keuze met de “Enter” knop.

Startup Menu
1.

Copy

11.6 Auto Verify
Met deze functie kan worden ingesteld dat een CD-R of CD-RW automatisch wordt gecontroleerd na het kopieer
proces.
·

Selecteer de “Auto Verify” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-06.

Setup

Auto Verify
·

De standaard instelling is “Off”. Selecteer de gewenste
instelling met de “Up” en de “Down” knoppen. Bevestig de
keuze met de “Enter” knop.

Auto Verify
Off

11.7 Auto Compare
Met deze functie kan ingesteld worden of de bron CD en gekopieerde CD’s automatisch gecontroleerd moeten
worden na het schrijven.
·

Selecteer de “Auto Compare” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-07.

Setup

Auto Compare
·

De standaard instelling is “Off”. Selecteer de gewenste
instelling met de “Up” en de “Down” knoppen. Bevestig de
keuze met de “Enter” knop.

Auto Compare
Off

11.8 Auto Prescan
Met deze functie kan ingesteld worden dat voorafgaand aan het brand proces de bron CD automatisch wordt
gecontroleerd.
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·

Selecteer de “Auto Prescan” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-09.

Setup

Auto Prescan
·

De standaard instelling is “Off”. Selecteer de gewenste
instelling met de “Up” en de “Down” knoppen. Bevestig de
keuze met de “Enter” knop.

Auto Prescan
Off

11.9 Eject Disc
Met deze functie kan ingesteld worden wat er gebeurd met disks na het schrijf proces. Deze functie biedt drie
mogelijkheden:
1.
2.
3.

Eject Good Only
Eject All Disc
Do Not Eject

: Succesvol gebrande disks worden automatisch uitgeworpen. Dit is de standaard instelling.
: Alle disks worden automatisch uitgeworpen.
: Geen disks worden uitgeworpen na het brand proces.

·

Selecteer de “Eject Disc” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-09.

Setup

Eject Disc
·

Selecteer de gewenste instelling met de “Up” en de “Down”
knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

Eject Disc
Eject Good Only

11.10 Burn On The Fly
Met deze functie kan de manier van kopiëren worden ingesteld. Met de standaard instelling “On” wordt de data direct
van de bron CD naar de CD-RW drives gekopieerd. Wanneer “Off” wordt gekozen wordt de data eerst naar de
(optionele) harddisk gekopieerd en vervolgens naar de CD-RW drives.
·

Selecteer de “Burn On The Fly” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-10.

Setup

Burn On The Fly
·

Selecteer de gewenste instelling met de “Up” en de “Down”
knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

Burn On The Fly
On

·

Indien de optionele harddisk niet geïnstalleerd is en gekozen
wordt voor de “Off” optie verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display:

No Valid HDD !

11.11 Burn Mode
Met deze functie kunnen de drie verschillende schrijf methodes van de CopyBox ingesteld worden;
1.
2.
3.
·

DAO (Disc At Once) Dit is de standaard instelling
TAO Not Close (Track At Once)
TAO (Track At Once)
Selecteer de “Burn Mode” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-11.

Setup

Burn Mode
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·

Selecteer de gewenste instelling met de “Up” en de “Down”
knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

Burn Mode
DAO

11.12 Button Sound
Met deze functie kan het geluid aan- en uitgeschakeld worden wanneer een toets wordt gebruikt. De standaard
instelling is “On”.
·

Selecteer de “Button Sound” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-12.

Setup

Button Sound
·

Selecteer de gewenste instelling met de “Up” en de “Down”
knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

Button Sound
On

11.13 Device Info
Met deze functie kan informatie worden opgevraagd over de geïnstalleerde CD-ROM en CD-RW drives.
·

Selecteer de “Device Info” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-13.

Setup

Device Info
·

·

Selecteer de gewenste drive met de “Up” en de “Down”
knoppen. Bevestig de keuze met de “Enter” knop.

Door nogmaals op de “Enter” knop te drukken kan meer
informatie over de drive bekeken worden.

01

IDE0

Master

CD-ROM

: LITE-ON

CD-ROM

LTN-527T

5S0A

11.14 System Info
Met deze functie kan informatie bekeken worden van het CopyBox systeem.
·

Selecteer de “System Info” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-14.

Setup

System Info
·

Druk op de “Enter” knop om informatie over de controller te
bekijken.

CopyBox 7 CD
1-7

·

Druk nogmaals op de “Enter” knop om het volgende scherm
te bekijken.

ver: 1.77T

SST:39SF040
2004/08/18 ACARD
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11.15 Quick Erase
Met deze functie kunnen reeds beschreven CD-RW disks snel worden gewist.
·

Selecteer de “Quick Erase” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-15.

Setup

Quick Erase
·

Druk op de “Enter” knop. De CopyBox zal nu vragen of de
CD-RW disks gewist moeten worden. Kies “Yes” of “No” en
bevestig met de “Enter” knop.

All data will be
lost, erase?

·

Indien de “Yes” optie gekozen is verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display:

Erasing disc
00:00

·

Zodra de CopyBox klaar is met het wissen van de CD-RW
toont het LCD display het resultaat:

Yes

(Quick)

Quick Erase
OK: 07

Fail: 00

11.16 Full Erase
Met deze functie kunnen CD-RW disks volledig gewist worden. Vergeleken met de “Quick Erase” functie neemt dit
proces meer tijd in beslag.
·

Selecteer de “Full Erase” optie uit het “Setup” menu en
bevestig met de “Enter” knop.

11-16.

Setup

Full Erase
·

·

Druk op de “Enter” knop. De CopyBox zal nu vragen of de
CD-RW disks gewist moeten worden. Kies “Yes” of “No” en
bevestig met de “Enter” knop.

Indien de “Yes” optie gekozen is verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display:

All data will be
lost, erase?
Erasing disc
00:00

·

Zodra de CopyBox klaar is met het wissen van de CD-RW
toont het LCD display het resultaat:

(Full)

Full Erase
OK: 07
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12. Advanced Setup
Met de “Advanced Setup” functies kan de CopyBox systeem configuratie worden aangepast. Het “Advanced Setup”
menu bestaat uit dertien onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UnderRun Protect
Overburn
Read Error Skip
Format HDD
Verify HDD
Burn-in
Update Firmware

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Compare Firmware
H/W Diagnostic
Switch USB Mode
Load Default
CD+G
ISRC & MCN

Let op! Deze functies kunnen de werking van de CopyBox sterk beïnvloeden. Indien u geen volledige
kennis heeft van de instellingen raden wij af deze instellingen aan te passen. Om toegang tot het
“Advanced Setup” menu te krijgen dient de “Esc” knop in het “Setup” menu (11) twee seconden ingedrukt
te worden.
·

De volgende mededeling verschijnt op het LCD display:

12.

Adv Setup

12.1 UnderRun Protect
Met deze functie kan de “Buffer Underrun” bescherming van de CD-RW drives worden in- en uitgeschakeld. De
standaard instelling is “On”.
·

·

Selecteer de “UnderRun Protect” optie uit het “Advanced
Setup” menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig
met de “Enter” knop.

12-01.

Druk op de “Enter” knop. Kies “On” of “Off” met de “Up”en
“Down” knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

UnderRun Protect

Adv Setup

UnderRun Protect

On
12.2 Overburn
Met deze functie is het mogelijk om meer data dan het standaard maximum op een CD-R of CD-RW disk te branden.
De standaard instelling is “Off”.
·

Selecteer de “Overburn” optie uit het “Advanced Setup”
menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de
“Enter” knop.

12-02.

Adv Setup

Overburn
·

Druk op de “Enter” knop. Kies “On” of “Off” met de “Up”en
“Down” knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

Overburn
Off

12.3 Read Error Skip
Met deze functie is het mogelijk om eventuele leesfouten op de bron disk te negeren tijdens het brand proces. Hierdoor
kunnen beschadigde disks toch grotendeels gekopieerd worden. De standaard instelling is “Off”.
·

Selecteer de “Read Error Skip” optie uit het “Advanced
Setup” menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig
met de “Enter” knop.

12-03.

Adv Setup

Read Error Skip
·

Druk op de “Enter” knop. Kies “On” of “Off” met de “Up”en
“Down” knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

Read Error Skip
Off
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12.4 Format HDD
Met deze functie kan de optionele harddisk in 1 GB partities worden ingedeeld.

Let Op! Alle data op de harddisk zal hierdoor worden gewist.
·

·

Selecteer de “Format HDD” optie uit het “Advanced Setup”
menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de
“Enter” knop.

De CopyBox zal de gewenste partitie indeling vragen voor
het formateren. Kies “CD” met de “Up”en “Down” knoppen
en bevestig met de “Enter” knop.

12-04.

Adv Setup

Format HDD
HDD Partition
FormatSelect?

·

·

CD

Druk op de “Enter” knop. De CopyBox zal vragen of de
harddisk geformatteerd moet worden. Kies “Yes” of “No”
met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de “Enter”
knop.

All data will be

Indien er geen harddisk op het systeem is aangesloten
verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:

There is no HDD !

lost, format ? Yes

12.5 Verify HDD
Met deze functie kan de optionele harddisk gecontroleerd worden op fouten.
·

Selecteer de “Verify HDD” optie uit het “Advanced Setup”
menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de
“Enter” knop.

12-05.

Adv Setup

Verify HDD
·

Druk op de “Enter” knop. Kies “Disc” of “Partition” met de
“Up”en “Down” knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

Verify Disc or
Partition?

·

Nadat de harddisk of partitie gecontroleerd is verschijnt de
volgende mededeling op het LCD display:

Disc

Verify Hard Disk
OK !

12.6 Burn-in
Met de “Burn-in” functie kan meerder keren achter elkaar het brand proces gesimuleerd worden. Dit kan 1 tot 1000 keer.
Na elke simulatie zullen de CD-ROM en CD-RW drives automatisch open en dicht gaan.
·

·

Selecteer de “Burn-in” optie uit het “Advanced Setup” menu
met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de “Enter”
knop.
Druk op de “Enter” knop. Kies nu voor “Test” of “Erase and
Copy” als gewenste simulatie met de “Up”en “Down”
knoppen.

12-06.

Adv Setup

Burn-in
Burn-in
Erase & Copy

·

Druk nogmaals op de “Enter’ knop en selecteer het
gewenste aantal simulaties met de “Up”en “Down”
knoppen. De opties zijn 1 tot 1000 of “Run Continuous”.
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12.7 Update Firmware
·

Deze functie kan alleen uitgevoerd worden door de distributeur.

12.8 Compare Firmware
·

Deze functie kan alleen uitgevoerd worden door de distributeur.

12.9 H/W Diagnostic
Met deze functie kan het fuctioneren van de CopyBox hardware getest worden.
·

Selecteer de “H/W Diagnostic” optie uit het “Advanced
Setup” menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig
met de “Enter” knop.

12-09.

Adv Setup

H/W Diagnostic
·

Druk op de “Enter” knop. Volg de aanwijzingen op het LCD
display. Alle testen worden op het LCD display getoond.

↑ ↓ Enter ESC
Hold ESC to exit

·

Zodra de volledige test beëindigd is verschijnt de volgende
mededeling op het LCD display.

Test finished

12.10 Switch USB Mode
·

Deze functie is niet beschikbaar op de CopyBox.

12.11 Load Default
Met deze functie kunnen alle instellingen worden overschreven met de standaard fabrieksinstellingen.
·

·

Selecteer de “Load Default” optie uit het “Advanced Setup”
menu met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de
“Enter” knop.

Druk op de “Enter” knop. Kies “Yes” of “No” met de “Up”en
“Down” knoppen en bevestig met de “Enter” knop.

12-11.

Adv Setup

Load Default
Load Default
Config ?

·

Zodra de fabrieksinstellingen zijn ingeladen verschijnt de
volgende mededeling op het LCD display.

Load Default
OK

12.12 CD+G
Deze functie wordt niet ondersteund door de CopyBox CD duplicator.
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12.13 ISRC & MCN
Met deze functie kan ondersteuning voor het ISRC formaat in- en uitgeschakeld worden. ISRC een speciaal CD formaat
(International Standard Recording Code).
·

·

Selecteer de “ISRC” optie uit het “Advanced Setup” menu
met de “Up”en “Down” knoppen en bevestig met de “Enter”
knop.

12-13.

Druk op de “Enter” knop. Kies “On” of “Off” met de “Up”en
“Down” knoppen en bevestig met de “Enter” knop. “Off” is
de standaard instelling.

ISRC

Adv Setup

ISRC & MCN

Off

Technische gegevens
Schrijfsnelheid
Herschrijfsnelheid
Afmetingen

Gewicht

Voeding
Media
Disk formaten

Schrijf modes
Garantie

52x speed = 650 MB in 3 minuten
32x speed = 650 MB in 3,5 minuten
CopyBox1
: 40x18x18 cm (lxbxh)
CopyBox 2, 3
: 40x18x27 cm (lxbxh)
CopyBox 4, 5
: 45x18x35 cm (lxbxh)
CopyBox 6, 7
: 45x18x44 cm (lxbxh)
CopyBox 1
: 6,5 kg (inclusief drives)
CopyBox 2, 3
: 10,5 kg (inclusief drives)
CopyBox 4, 5
: 15,5 kg (inclusief drives)
CopyBox 6, 7
: 19,5 kg (inclusief drives)
AC 110V/220V Auto switching 300 Watt
CD-R/CD-RW (74, 80, 90, 99 minuten.)
CD-ROM (Mode 1 & Mode 2)
CD-ROM/XA (Mode 2 form 1 & 2)
Mixed Mode
CD-DA (audio CD)
PSX & PS2
Video CD (VCD, SVCD, XSVCD)
CD-I
Karaoke CD, CD+G, ISRC
Photo-CD (Single & Multi-session)
CD-Extra
HFS
CD-Bridge
ISO 9660
Auto detect (TAO, DAO)
24 maanden.

Veiligheidsvoorschriften
Binnenin het toestel bevindt zich gevaarlijke elektrische spanning. Laat onderhoud en reparatie over aan door de
verkoper erkend onderhoudspersoneel.
Plaats de CopyBox niet...
·
·
·
·

in een ruimte die aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid blootstaat.
in een stoffige omgeving.
op een plaats waar sterke magnetische velden worden opgewekt.
op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.

·
·
·
·

Blokkeer niet de ventilatie opening aan de achterzijde.
Plaats geen zware voorwerpen op de CopyBox.
Plaats niets dat kan lekken of druppelen op de CopyBox.
Vermijdt heftige schokken tijdens het transporteren.
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LCD Display mededelingen
1. Normale condities:
Initialize SDRAM
Detect Drives
User Abort!
Analyzing
Source Drive Not Ready
Target Drive Not Ready
Source Disc Not Ready
Target Disc Not Ready
Erasing Disc
Fail to get Drive Info!
Fail to get Src Disc Info!
Save new config Fail!
Load Default Config?
Preparing
Check Target Please Wait
Audio Disc!!! Can’t Compare!
Identical
Read disc error
Cannot read TOC
TOC not match
Source Disc Empty!!!
Target overflow
Target Disc Not Empty
Press Key to Eject Good Disc
Press Key to Eject Fail Disc
CD-RW does not Support Func
Hold ESC to exit
All data will be lost, erase?
No Eraseable Disc in CD-RW

Initialiseren van het systeem geheugen
Detecteren van de aangesloten spelers
Stoppen van taak tijdens een bewerking
Analyseren van de bron disk
Bron speler is niet gereed om te lezen
Doel speler is niet gereed om te schrijven
Bron disk is niet gereed om gelezen te worden
Doel disk is niet gereed om beschreven te worden
Gegevens op disk worden verwijderd
Gegevens van de speler kunnen niet verkregen worden
Gegevens van de bron disk kunnen niet verkregen worden
Nieuwe instellingen kunnen niet opgeslagen worden
Standaard instellingen inladen?
Het systeem maakt zich klaar om te schrijven
Het systeem controleert de doel speler
Audio disks kunnen niet vergeleken worden
Vergelijkingsresultaat komt overeen
Tijdens vergelijking kan de bron disk niet gelezen worden
Het systeem kan de index van de disk niet lezen
Bij vergelijking komt het resultaat niet overeen
Bron disk is leeg
Doel disk is te klein voor de hoeveelheid data
Doel disk is niet leeg
Druk op een toets om goede disks uit te werpen
Druk op een toets om slechte disks uit te werpen
CD-RW ondersteunt deze functie niet
Druk de ESC toets 1 sec. in om te stoppen
Alle gegevens op de disk worden verwijderd, doorgaan?
De disk is geen rewritable

2. Indien verbonden met een harddisk
HDD not format!
Format HDD?
All data will be lost, format
Format HDD OK!
Image load OK
Image load Fail
HDD to small to handle image
No Valid HDD!
HDD to small
No Image in Partition XX
Image Exists Overwrite?
Delete Image in Partition XX
Partition Damage
Verify Disc or Partition?
Verify Hard Disk OK!
Verify Hard Disk Fail!
Verify Partion Header!
Select HD First!

De harde schijf is niet geformatteerd
Harde schijf formatteren?
Alle gegevens worden gewist, formatteren?
Harde schijf succesvol geformatteerd
De disk is met succes naar de harde schijf geschreven
De disk is niet met succes naar de harde schijf geschreven
De disk bevat meer data dan de harde schijf kan bevatten
Het systeem kan geen harde schijf vinden
De harde schijf is te klein
Er staat geen data in partitie XX
Er staat data in de partitie, overschrijven?
Data verwijderen uit partitie XX
Partitie is beschadigd
Verifiëren van harde schijf of alleen een partitie?
De harde schijf is geverifieerd met succes
De harde schijf is niet geverifieerd met succes
Verifieer de partitie kop
Selecteer eerst een geformatteerde harde schijf

3. Audio CD’s samenstellen
Lost selected Tracks?
End edit disc and burn?
Continue edit next Disc?
Target Overflow Re-select
Close all disc’s session?
Can’t edit HDD
NO AUDIO track in this disc
Insert next disc
Sessions were closed already
Burn or Move to partition?
Tgt overflow, del last trk?
Ins empty disc Continue?

Stop met geselecteerde tracks en verwijder deze?
Stop met bewerken disk en begin kopiëren?
Doorgaan met bewerken van muziek disk?
Capaciteit van disk is ontoereikend. Maak nieuwe selectie
Bevestig sluiten van disk sessie
De harde schijf kan niet bewerkt worden als bron disk
Er staan geen audio tracks op de bron disk
Laad de volgende audio disk
Sessies waren reeds afgesloten
Direct kopiëren of opslaan op een partitie?
Disk capaciteit onvoldoende, verwijder laatste track?
Laad lege disk en doorgaan met kopiëren?
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Storingen en problemen
V: Tijdens het kopieeren krijg ik steeds write-errors. Wat kan ik hier aan doen?
A: Controleer of de bron-cd schoon en niet beschadigd is. Maak gebruik van CD-R's van een goed merk en het juiste
type (let hierbij op het aantal MB's en de geschiktheid voor bepaalde snelheden).
V: De CopyBox doet helemaal niets. Wat nu?
A: Controleer of de voedingskabel in het stopcontact zit en het stopcontact naar behoren functioneert. Controleer of
de voedingskabel correct en stevig in de connector aan de achterzijde van de CopyBox is gestoken. Druk nu nogmaals
op de aan/uit schakelaar aan de voorzijde (recht onderaan) van de CopyBox.
V: Na het plaatsen van een bron disk in de lezer knippert de groene led op de lezer een aantal maal en gaat
vervolgens uit. Als ik de disk probeer te dupliceren verschijnt "Waiting ... Master Disc" in de display. Wat is het probleem?
A: De bron CD die in de lezer geplaatst is kan niet worden gelezen. Controleer of de bron CD juist functioneert en er niet
per ongeluk een blanco CDR of CDRW in de lezer is geplaatst. Het is mogelijk dat, indien U de kopieer functie nu
annuleert, de recorders in vergrendelde posite blijven staan (ze gaan niet meer open als U op de uitwerpknop drukt). Zet
de CopyBox aan en uit om de recorders te ontgrendellen.
V: Ik probeer een audio cd te kopieren, maar geen van de kopieen werkt.
A: De audio cd bevat een beveiliging om het maken van kopieen tegen te gaan. U kunt proberen een kopie te maken
via de copy track optie. Bij sommige beveiligingen moet U de eerste en/of de laatste track niet mee kopieeren.
V: Ik heb de CopyBox uit en aan gezet, maar nu doet hij nogal vreemd.
A: Zorg dat er tussen het uit en aan zetten minimaal 10 seconden zit. Dit is noodzakelijk om zeker te weten dat het
geheugen leeg is.
Uitgebreide informatie over het oplossen van problemen en storingen kunt u vinden op: http://www.cdduplicator.nl

Testprocedure voor CopyBox CD
Deze test is bedoeld om te controleren of er een probleem is met de hardware van uw CopyBox CD duplicator.
Voorbereiding
Voordat U met de test begint is het belangrijk dat de lezer en de schrijvers van uw CopyBox schoon zijn. Om de drives
schoon te maken kunt u een audio cd reinigingsdisk gebruiken. Deze reinigingssets zijn bij elektronica- of
computerwinkels te verkrijgen.
Schoonmaken CopyBox 1-7 CD
Om een of meerdere drives schoon te maken met een audio cd reinigingsdisk dient u de volgende stappen te
doorlopen. Selecteer de gewenste drive met menu optie 8 (Select Source). Leg de audio cd reinigingsdisk in de
geselecteerde drive. Selecteer menu optie 10.3 (Play Audio Track) om de reinigingsdisk af te spelen.
Harware Test
Om de test goed te kunnen uitvoeren heeft U een aantal disks nodig. In de eerste plaats een bron (master) disk. Neem
hiervoor een krasvrije, schone, geperste “silver” data CD-ROM van niet meer dan 650 MB waarop geen
kopieerbeveiliging is aangebracht. Ook zijn een aantal doel (target) disks nodig. Hiervoor kan zowel CD-Recordable als
CD-Rewritable media gebruikt worden. Indien U gebruik maakt van rewritable media, zorg ervoor dat deze krasvrij,
schoon en leeg zijn. U kunt rewritable CD’s wissen met optie 11.18 (Full Erase) van de CopyBox. Maakt U gebruik van
recordable media, controleer dan of deze geschikt zijn voor de snelheden van de CopyBox. Maak altijd gebruik van Amerk media (Verbatim, Philips, Imation, Sony, Ritek etc).
Hardware Test CopyBox 1-7 CD
-

Plaats de bron disk in de lezer
Plaats in elke schrijver een doel disk
Start het kopieer proces
Wacht tot de CopyBox klaar is met kopiëren
Gebruik de “Compare” functie ter controle

Problemen
Mocht U tijdens het uitvoeren van deze tests een probleem tegenkomen, neem dan contact met ons op. Wij zullen U
dan een RMA nummer toewijzen en een RMA formulier toesturen.
Indien, ondanks uitvoerige tests, geen defect aan de CopyBox geconstateerd wordt, of indien de problemen te wijten
zijn aan vervuiling van de drives, brengen wij onderzoeks- en verzendkosten in rekening.
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